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Versenykiírás V-VI. korcsoport 

2016.05.20-21. Debrecen 

1.) A verseny célja: Az ország különböző területein élő középiskolás katolikus diákok 

számára lehetőséget biztosítani, hogy összemérjék tudásukat a különböző 

labdajátékokban. 

2.) A verseny rendezője: A KIDS megbízásából a Debreceni Szent József Katolikus 

Gimnázium és Kollégium és a Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség 

3.) A verseny fővédnöke: Dr. Harrach Péter a KDNP parlamenti frakcióvezetője. 

4.) A verseny védnökei: Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök, 

Dr.Bódis Zoltán a Szent József Katolikus Iskola igazgatója és Dr. Török Csaba a 

KIDS elnöke. 

5.) A verseny tervezet helyszínei:  

 Labdarúgás: Oláh Gábor utcai Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 

5., 4 db füves pálya felfestve (fiúk), Szent József Katolikus Gimnázium, 

4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.,  1 db műfüves pálya,(lányok) 

 Kézilabda: Debreceni Szakképzési Centrum, Mechwart András 

Gépipari Szki, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.  

 Kosárlabda: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 

Tornacsarnoka, 4024 Debrecen, Csengő u. 4., 3 pálya keresztben 

 Röplabda: Szent József Katolikus Gimnázium tornaterme 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17.,  és a  Debreceni Szakképzési 

Centrum,Irinyi János Szki tornaterme, 4024 Debrecen, Irinyi u. 1. 



 

 

6.) A verseny ideje: 2014.május 20-21. (péntek- szombat)  

7.) I. nap tervezett programja (péntek):  

-  9.30- 10.00 csapatok beérkezése, igazolás.  

- 11.00-tól mérkőzések megkezdése az előre elkészített sorsolás alapján (A 

versenykiírás melléklete lesz a nevezések lezárása után a sportági lebonyolítási 

rend, információk és a tájékoztató térkép a címekkel együtt!) 

- Ebédszünet 13.30-tól 14.30-ig 

- 15.30-tól 18.00-ig délutáni mérkőzések 

- Vacsora 18.30-tól 19.30-ig 

- Ünnepélyes megnyitó, áldás, rövid műsorral 20.00-tól, utána tanári fogadás, 

helyszín: Egyetemi tornacsarnok, az azt követő tanári fogadás a Szent József 

Katolikus Gimnázium dísztermében. 

- 20.00-22.00 óráig zenés, kulturális est a diákok számára a Szent József Katolikus 

Gimnáziumban. 

8.) II. nap tervezett programja (szombat): 

- 7.30-8.15-ig reggeli 

- 8.30 Szentmise a Szent Anna Római Katolikus templomban 

- 9.30-15.00-ig mérkőzések folytatása, helyosztók, döntők (nevezésektől függően) 

- 15.30 ünnepélyes eredményhirdetés, helyszín: Szent József Katolikus Gimnázium 

udvara 

- 16.00 óra Elutazás  

9.) Díjazás: Az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezett csapatok oklevél díjazásban 

részesülnek. 

10.) Költségek: A verseny rendezési költségeit a KIDS biztosítja, a résztvevőket 

terheli az utazási, szállási és étkezési költségek. A szövetség tagszervezeteinek 

részvétele díjtalan, ha a tagdíjat megfizették legkésőbb március 1-ig. Azon iskolák 

csapatainak, akik még nem tagjai a KIDS-nek, nevezési díjat kell fizetniük (30.000 

Ft/csapat), melyet a szövetség számlájára kell átutalni április 30-i határidőig, 

megjelölve, hogy a számlát vagy a bizonylatot kinek postázza a KIDS.  

11.) Nevezés: Nevezni a KIDS honlapján található nevezési felületen lehet a 

nevezés menüpontban. Azok az iskolák, akik nevezési díjjal kívánnak részt venni a 

KIDS kupán a nevezési díj átutalása után e-mail-ben közvetlenül a 



kat.diaksport93@gmail.com elektronikus levélcímre küldjék el nevezésüket a 

honlapon található csapat nevezési lap kitöltésével.  

12.) Nevezési határidő: 2016. április 20-a. 22.00 óra. A nevezési határidőn túli 

nevezéseket nem tudjuk elfogadni, helyszíni nevezés nincs!!!  

Egyebek:  

 A rendező fenntartja a jogot, hogy összevonja a korcsoportokat és a fiatalabb 

korcsoportú csapat elindulhat a felsőbb korcsoportban. Erről a nevezési 

határidő lejárta után tíz nappal a rendező értesíti az érintett korcsoportokat. A 

benevezett játékosok cseréje megengedett, de megfelelő igazolással és orvosi 

engedéllyel mindenkinek rendelkeznie kell.  

 Egységes igazolás: szabályosan, érvényes diákigazolvánnyal, TAJ-kártya 

másolattal, az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója és 

orvos által aláírt és pecséttel ellátott összesítő csapat névsorral. Az összesítő 

névsorról a csapatok maguk gondoskodnak! A fenti dokumentumok 

hiányában a csapat nem vehet részt az adott sportág versenyén.  

 A csapatok kötelesek két különböző színű, számozott mezről gondoskodni.  

 A csapatokat csak az iskola pedagógusai vagy az iskola vezetője által írásban 

megbízott személy vezetheti (csapatvezető).  

 A csapatok besorsolását, a sportágak játékrendjét a rendezők a nevezések után 

véglegesítik. 

 Minden egyéb kérdésben, amiről a versenykiírásban vagy a lebonyolítási 

rendben a KIDS nem rendelkezik az adott sportág verseny- és játékszabályai 

az irányadóak.  

 A verseny idejére különböző kollégiumi szállást tudunk ajánlani, melyet a 

csapatok maguk rendelnek meg. Étkezés ugyanígy, mely a lap alján illetve a 

későbbiekben az információs lapon megtalálható.  

 

Az étkezés és szállás igényüket legkésőbb 2015. 05. 03-ig legyenek szívesek a kollégiumok 

felé jelezni!!! 

További információ:  

Sápy Cecilía a Szent József Katolikus Gimnázium testnevelő tanára, +36 20 351 6143 

spy.cecilia@gmail.com - kosárlabda 

Vincze Attila a Szent József Katolikus Gimnázium testnevelő tanára - +36 30 823 2667 
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mailto:spy.cecilia@gmail.com


 – röplabda 

Kovács Judit a Szent József Katolikus Gimnázium testnevelő tanára - elérhetőség később – 

kézilabda 

Vad Tibor, Bánki András a Szent József Katolikus Gimnázium testnevelő tanárai – 

elérhetőség később - labdarúgás 

Rozsondai Tibor megyei titkár, hajdu.diaksport@gmail.com Versenyhelyszínek, lebonyolítás, 

játékvezetők +36 20 938 8066 

Szlatényi György KIDS főtitkár kat.diaksport93@gmail.com Nevezések, nevezési díjak, 

lebonyolítás, megnyitó, eredményhirdetés - +36 20 4022 076 

 

KIDS 

 

Debrecen, 2016. március 29. 

 

 

A rendezvény támogatói: 

 

                                                                  

Magyar Olimpiai Bizottság        
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